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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki

kemampuan pemahaman konsep dalam memecahkan permasalahan.

Pemahaman konsep matematika merupakan salah satu tujuan yang mendasar

dalam proses pembelajaran dan salah satu tujuan dari materi yang

disampaikan oleh guru.

Secara detail, dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 dijelaskan

bahwa tujuan pembelajaran matematika di sekolah agar peserta didik memiliki

kemampuan sebagai berikut:1

1. Memiliki konsep matematika, menjelaskan kaitan antar konsep dan
mengaplikasikan algoritma secara luas, akurat, efisien dan tepat
dalam pemecahan masalah.

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan
manipulasi matematika dan membuat generalisasi, menyusun bukti,
atau menjelaskan gagasan atau pernyataan matematika.

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan
menafsirkan solusi yang diperoleh.

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau
media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah.

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam
kehidupan, yaitu memiliki perasaan ingin tahu, memiliki perhatian
dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan
percaya diri dalam pemecahan masalah.

Selain itu, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) juga

menyatakan bahwa kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan

dalam pembelajaran matematika mencakup pemahaman konsep, penalaran

1Yany Pitoy, Permen_22_2006, tersedia dalam: www.slideshare.net-YanyPitoy/Permen-
22-2006 , didownload pada tanggal 30 Januari 2014.
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dan komunikasi, pemecahan masalah dan menghargai kegunaan matematika.

Akan tetapi aspek yang dinilai pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah

Pertama hanya mencakup tiga aspek, yaitu pemahaman konsep, penalaran dan

komunikasi, dan pemecahan masalah. 2 Pemahaman konsep merupakan hal

yang sangat penting sebagai dasar proses pembelajaran tingkat selanjutnya.

Siswa yang yang telah memahami konsep dengan baik dalam proses belajar

mengajar tentu memiliki prestasi belajar yang tinggi karena lebih mudah

mengikuti pembelajaran. Namun, keadaan di lapangan belum sesuai dengan

yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru matematika MTs

Darul Hikmah pada tanggal 3 Mei 2013 yaitu Bapak Hengki Prawira Harahap

dan Ibu Yanti, S.Pd, diketahui bahwa pemahaman konsep matematika siswa

masih kurang. Hal ini terlihat dari tidak sedikitnya siswa yang masih kesulitan

dalam menjawab soal jika guru memberikan soal yang bervariasi padahal

masih dalam konsep yang sama, serta siswa tidak dapat memberikan contoh

yang lain dari contoh yang telah diberikan guru mengenai suatu pokok

bahasan tertentu. Hal ini bisa menyebabkan hasil belajar matematika siswa

rendah. Padahal, pada saat pembelajaran matematika berlangsung, terkadang

guru telah menggunakan beberapa strategi dan media pembelajaran yang

relevan. Misalnya guru menggunakan strategi pembelajaran kelompok yang

bertujuan agar semua siswa dapat saling berbagi pengetahuan serta ikut aktif

dalam proses pembelajaran. Namun pada pelaksanaannya belum sesuai

2 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Model Penilaian Kelas. Depdiknas:
Jakarta, 2006, h. 59.
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dengan apa yang diharapkan. Pada saat mengerjakan tugas kelompok,

sebagian besar siswa tidak bekerja, mereka hanya menunggu jawaban dari

temannya tanpa berusaha memahami permasalahan dalam soal terlebih

dahulu. Selain itu, guru juga telah melakukan bimbingan secara individu

kepada siswa dan terkadang guru juga telah menggunakan media

pembelajaran yang relevan dengan materi. Misalnya ketika pembelajaran

matematika mengenai bangun ruang, guru menggunakan media berupa

kerangka kubus atau balok.

Dari proses pembelajaran yang dilakukan guru tersebut, dapat

dikatakan bahwa guru telah berusaha memberikan pengajaran dengan

menggunakan strategi dan media pembelajaran serta telah melakukan

bimbingan secara individu kepada siswa, akan tetapi tujuan dari belajar atau

proses pembelajaran matematika terutama pemahaman konsep belum tercapai

dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Sebagian besar siswa belum bisa menemukan apa yang menjadi

permasalahan dalam soal.

2. Jika diberikan soal yang berbeda dari contoh, maka banyak siswa yang

tidak bisa mengerjakannya.

3. Sebagian besar siswa belum bisa memilih prosedur atau operasi tertentu

dalam menyelesaikan soal.

4. Sebagian besar siswa tidak dapat menjelaskan kembali tentang konsep

materi pembelajaran yang telah dipelajari.

Berdasarkan gejala-gejala yang ada, maka perlu dilakukan perbaikan
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dan pembaharuan dalam pembelajaran. Salah satu alternatif dalam perbaikan

model pembelajaran yang sesuai dengan gejala-gejala tersebut adalah

menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dengan

pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op. Melalui pendekatan RME, siswa

diharapkan dapat mengaitkan langsung apa yang ia alami dalam

kehidupannya dengan kehidupan terapan yang terkandung dalam matematika,

sehingga matematika menjadi lebih bermakna bagi para siswa dan konsep-

konsep yang diberikan pun dapat dipahami dengan baik. Sementara

pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op memberikan kesempatan kepada

siswa untuk bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil sehingga

menimbulkan kemampuan pemahaman konsep matematika, sebagaimana

yang dikemukakan oleh Slavin bahwa pembelajaran Co-op Co-op memberi

kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil,

pertama untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang diri mereka dan

dunia, dan selanjutnya memberikan mereka kesempatan untuk saling berbagi

pemahaman baru itu dengan teman-teman sekelasnya. 3 Jadi pemaduan

pendekatan RME dengan model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op

diharapkan mampu membimbing siswa dalam memahami konsep-konsep

matematika. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Isjoni bahwa para ahli

psikologi umumnya sependapat bahwa siswa mudah memahami konsep-

konsep yang rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh-contoh konkrit dan

3Robert E Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, Bandung: Nusa Media,
2005, h. 229
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dikerjakan secara bersama-sama.4

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti

masalah ini dalam suatu penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan

Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dengan

Pembelajaran Kooperatif Tipe Co-op Co-op terhadap Pemahaman

Konsep Matematika Siswa MTs Darul Hikmah Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Beberapa istilah yang perlu ditegaskan adalah:

1. Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) adalah suatu

pendekatan yang dilandasi oleh pandangan Hans Freudenthal, yaitu

menempatkan matematika sebagai suatu bentuk aktivitas manusia

(mathematics is a human activity).5

2. Pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op merupakan pembelajaran yang

menempatkan tim dalam kooperasi antara satu dengan yang lainnya

(seperti namanya) untuk mempelajari sebuah topik di kelas.6

3. Pemahaman konsep merupakan kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam

memahami konsep dan dalam melakukan prosedur (algoritma) secara

luwes, akurat, efisien dan tepat.7

4 Isjoni, Pembelajaran Kooperatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h.71
5 Ariyadi Wijaya, Pendekatan Matematika Realistik, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012,  h.

20
6 Robert E Slavin, Op. Cit, h.229
7 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Op. Cit, h. 59
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka

masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman konsep matematika siswa masih rendah.

b. Strategi yang digunakan guru belum dapat meningkatkan pemahaman

konsep matematika siswa.

c. Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran masih rendah.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan dilakukan secara lebih

mendalam, maka dari beberapa masalah yang teridentifikasi, masalah yang

diteliti dibatasi pada pemahaman konsep matematika siswa yang masih

rendah. Dalam penelitian ini pemahaman konsep matematika dibatasi lagi

hanya pada pemahaman konsep instrumental dan relasional, mengingat

luas dan banyaknya jenis pemahaman konsep.

Pemahaman konsep sangat penting karena dalam proses

pembelajaran matematika, pemahaman konsep merupakan suatu dasar

untuk melanjutkan ke materi pokok yang lainnya. Apabila seorang siswa

tidak memahami konsep dasar dalam proses pembelajaran matematika,

maka untuk tahap selanjutnya akan lebih sulit, sebab dalam pembelajaran

matematika, materi yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan.

Alasan pengambilan pendekatan RME dikarenakan dengan pendekatan

RME tersebut pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna dan
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dengan pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op, siswa bisa saling

berbagi pengetahuan dengan teman sekelasnya. Oleh karena itu penulis

membatasi masalah hanya pada rendahnya pemahaman konsep

matematika siswa MTs Darul Hikmah Pekanbaru dengan menerapkan

pendekatan RME dengan pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op

sebagai alternatif penyelesaian.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat

perbedaan antara pemahaman konsep matematika siswa yang belajar

menggunakan pendekatan RME dengan pembelajaran kooperatif tipe Co-

op Co-op dan siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional di

MTs Darul Hikmah Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian

ini adalah untuk menguji ada atau tidak perbedaan pemahaman konsep

matematika siswa yang belajar menggunakan pendekatan RME dengan

pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op dengan siswa yang belajar

menggunakan pembelajaran konvensional di MTs Darul Hikmah

Pekanbaru.
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2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah

wawasan ilmu pengetahuan serta sebagai pengembangan strategi-

strategi dan model pembelajaran tentang proses kegiatan pembelajaran

yang baik dalam meningkatkan hasil belajar siswa, terutama pada

aspek pemahaman konsep.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi

manfaat, antara lain sebagai berikut:

1) Bagi Kepala Sekolah, penelitian ini dapat dijadikan bahan

pertimbangan dalam rangka perbaikan proses pembelajaran untuk

meningkatkan mutu pendidikan.

2) Bagi guru, pendekatan RME dengan pembelajaran kooperatif tipe

Co-op Co-op dapat memperbaiki pendekatan dan atau model

pembelajaran, sehingga diharapkan guru terinspirasi untuk selalu

berusaha menggunakan pendekatan dan atau model lain dalam

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa.

3) Bagi peneliti, penelitian ini akan menambah pengetahuan dan

wawasan peneliti serta hasil penelitian dapat dijadikan landasan

berpijak dalam rangka menindaklanjuti penelitian ini dengan ruang

lingkup yang lebih luas.
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4) Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan

pemahaman konsep matematika siswa dan memberikan sikap

positif terhadap mata pelajaran matematika.


